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Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80
verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.
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Veel belangstelling voor pensioendossier
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Dat de pensioendiscussie leeft, is inmiddels wel duidelijk. De kranten staan er de laatste
dagen vol mee en de Tweede Kamer is met de aanloop naar de behandeling van het
onlangs ingediende wetsvoorstel Toekomst Pensioenen begonnen.
Dat de belangstelling voor ons pensioen van nu en straks groeit, blijkt ook uit de opkomst
bij de diverse jaarvergaderingen van lid-organisaties van de Koepel Gepensioneerden, waar
voorzitter John Kerstens de leden bijpraat over de laatste stand van zaken. Recent deed hij
dat onder meer bij de gepensioneerdenverenigingen van Achmea, PME (grootmetaal),
Provisium (C&A) en Océ. Bij die laatste bijeenkomst bijvoorbeeld waren maar liefst 150
belangstellenden op zijn bijdrage afgekomen (zie foto).
John Kerstens: ‘Duidelijk is dat veel gepensioneerden met hun pensioen bezig zijn. Met de vraag
ook of het nieuwe pensioenstelsel waarover de politiek nu spreekt ook echt de beloofde
verbetering gaat brengen. De twijfels daarover zijn heel groot. En dat snap ik. Want het pas
ingediende wetsvoorstel belooft niet per sé veel goeds. Daar moet echt nog wel het nodige aan
veranderd worden. En dat is ook precies waar de Koepel op inzet. Want de belofte van dat
wetsvoorstel, een koopkrachtiger pensioen dat vaker wordt aangepast aan de prijsstijgingen,
moet wel worden waargemaakt.’
Ook de komende maand is Kerstens weer vaak te gast bij lid-organisaties, komende week
bijvoorbeeld bij de gepensioneerdenverenigingen van TDV (Thomassen & Drijver-Verblifa)
en bij die van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP). Mocht ook uw vereniging John
Kerstens willen uitnodigen, dan kan dat natuurlijk. Hij komt graag langs. Een e-mail naar
secretariaat@koepelgepensioneerden.nl is voldoende.

Aandacht voor indexatie pensioenen in kort
pensioendebat
De Tweede Kamer wil het pas ingediende wetsvoorstel Toekomst Pensioenen nog voor de
zomer behandelen. Naar verwachting zal het echte debat over het voorstel in juni
plaatsvinden. Daaraan voorafgaande vinden deze en volgende maand een zogenaamde
‘schriftelijke vragenronde’ en een tweetal rondetafelgesprekken plaats. Bij de eerste
daarvan schuiven pensioendeskundigen aan. Bij het tweede rondetafelgesprek komen
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onder meer de partijen die het pensioenakkoord (dat nu dus is vertaald in een
wetsvoorstel) met het kabinet sloten, vakbonden en werkgevers, en (de Koepel
Gepensioneerden heeft daarvoor gepleit) vertegenwoordigers van senioren langs.
Los van de behandeling van het wetsvoorstel vond afgelopen week een kort
‘verzameldebatje’ plaats over verschillende (andere) pensioenonderwerpen. Daarin werd
een aantal moties ingediend met oproepen aan het kabinet. Zo werd minister Schouten
gevraagd om in gesprek te gaan met de pensioensector naar aanleiding van het nieuws dat
de beleggers van pensioenfonds PMT (de kleinmetaal) afgelopen jaar maar liefst bonussen
van in totaal een miljard euro op hun rekening mochten bijschrijven. Ook werd de minister
verzocht een door ambtenaren bedacht plan om het volledig intact laten van de koppeling
van de AOW met de voorziene extra verhogingen van het wettelijk minimumloon te laten
betalen door AOW’ers zelf naar de prullenbak te verwijzen.
Volgende week dinsdag wordt over deze en andere moties gestemd, ook die waarin de
minister wordt gevraagd er bij pensioenfondsen op aan te dringen om dit jaar de
pensioenen (voor veel gepensioneerden: eindelijk) te gaan indexeren.
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Laatste week Campagne Senioren en Veiligheid
In de achter ons liggende week werd het thema Hulpvraagfraude (via WhatsApp)
behandeld. De video van dit onderwerp kunt u hier bekijken. Komende week is de laatste
week van de campagne waarin wordt gewaarschuwd voor Babbeltrucs.
Veel informatie is ook te bekijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Zorginstituut Nederland brengt zorg rond
valpreventie in kaart
Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in
Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via
premies en belastingen.
Het basispakket moet zorg bevatten die werkt tegen een redelijke prijs en past bij wat de
patiënt nodig heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het basispakket ook in de toekomst
toegankelijk blijft. Dat is waar Zorginstituut Nederland aan werkt: goede verzekerde zorg
voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.
Zorginstituut Nederland heeft in kaart gebracht welke zorg onder valpreventie voor
ouderen valt en welke zorg daarvan uit het basispakket wordt vergoed. Dit moet bestaande
onduidelijkheid hierover (bij zorgverleners en bij ouderen) wegnemen.
Uit die verduidelijking blijkt dat al veel gedaan kan worden om valongevallen te voorkomen
en dat een groot deel daarvan al in het basispakket zit. Verder wordt duidelijk dat
trainingsprogramma’s met begeleiding van een fysiotherapeut nog niet worden vergoed,
terwijl die effectief zijn in het verminderen van het aantal valpartijen van kwetsbare
ouderen en de verwondingen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Op basis van het rapport
van het Zorginstituut kan de minister van VWS besluiten of trainingsprogramma’s in de
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basisverzekering worden opgenomen en onder welke voorwaarden. Valpreventie zal
verder verbeteren als zorgverzekeraars en gemeenten beter gaan samenwerken.
Op de website van het Zorginstituut staat het rapport van hun bevindingen. Ook werd
hierover een nieuwsbericht uitgebracht.

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij
de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in
uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het
laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft
gestuurd vragen dat te doen Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief blijven
ontvangen.
Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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